
 
 

BARCELONA 15/06/2020 
 

 

1 
 

DATA  15/06/ 2020 (19h00-20h15)- Per videoconferència (Google Meet) 
  

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA) 

Soa Noirault (Vocal Diversitat) Raquel Freixes  (Vocal convivència) 

Paul Deschemps (Secretari) Mar Castellví (Presidenta)  

Bea Beza (Secretària) Albert Pérez (Vocal MA) 

Sara Mérida (Representant enllaç a petits) Cinthya Villafaña (Tresorera)  

Luciana Micheli (Vocal Amics/gues músics) Marta Uriel (GT relacions externes) 

Cris Romero (tresorera) Céline Stella (Comissió Medi Ambient)  

Magalí Szalardi (Comissió migdia)  Sol Kliczkowski (Vocal extraescolars) 

Noemi Lozano (Comisió festes)  
 

PUNTS ORDRE DEL DIA.  
 
 

1) Aprovació acta anterior 
2) Reunió Grup de Treball Compromís Glòries 
3) Preparació assemblea: Proves, PPT, preparació OD… 
4) Quotes extraescolars durant confinament: estat de comptes i distribució final. Pre-tancament  compte extraescolars.  
5) Tresoreria: Pre-tancament pressupost. Propostes destinacions diners no gastats a comissions 
6) Pagament quotes AFA curs 20-21: Manteniment modalitats existents juliol/ setembre ? 
7) Dedicació hores Mònica juliol. Proposta concentrar-les al setembre 
8) Quotes migdia segona quinzena març 
9) Casal d’Estiu : Inscripcions a dia d’avui 

 
 

**************************************************************************************** 
 
1) Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta de la darrera reunió del 2 de juny, que ja es signarà quan hi hagi reunions 

presencials. 
 

2) GT Compromís Glòries: Es comenta que durant aquesta tarda hi ha una reunió a la que va representació de l’AFA 
i famílies (Montse, Sergio i Sara). Es comenta que els 300 m2 que estaven pendents d’assignació per a espai de 
l’Escola dels Encants, ara no estaran disponibles i en el cas de Gaia, la seva nova ubicació té un solar més gran que 
el d’Encants.  

 
 

3) Preparació assemblea juny 
 
Al final de cada punt s’obre un torn de paraula. 10 min en total a cada bloc.  
 
S’acorda l’ordre del dia: 
1) Estat de les Comissions i situació crítica de: migdia, extraescolars, comunicació, festes i GT Relacions 

externes. 
2) Tancament comptable de pressupost 2019-2020: Propostes per a reubicació destins pressupostaris. 

VOTACIÓ 
a. Ajuda necessitats bàsiques (2.000 eur?) Confirmar amb Vatua L’Olla imports per fer una 

entrega a l’agost. 
b. Vetllador per infant NEE a viatge de 6è. Import.  
c. Deixar la resta com a romanent per a necessitats per curs vinent. (Suport per a comissions 

o altres....) 
3) Gestió AFA durant el confinament (extraescolars: criteris distribució econòmica, ajuts necessitats 

bàsiques famílies, gestió quotes migdia). 
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Tenim PPT : Convivència, Festes, Diversitat i inclusió i extraescolars. En curs s’està preparant la part de 
la Comissió de MA que estaria demà. Falta preparar la de migdia, que ho faran a finals de setmana.  
 
Extraescolars, 
 tancament comptable i pressupostari, (diners de partides no utilitzades en activitat de Comissions per 
a altres destins: Votació).   
 
 
 
Es prepararà un text per al butlletí i per enviar per mail dijous amb recordatori de convocatòria i ordre 
del dia (7 dies abans de l’assemblea). 
 

10) Estat de comptes i distribució final. Pre-tancament  compte extraescolars. Quotes extraescolars durant 
confinament .Altres de pressupost.  

 

Hi ha 12.000 eur no gastats dels pressupost en total. Es passarà proposta a l’assemblea,  
 
Es tracta el tema d’un e-mail que s’ha rebut de l’AFA que demanen si hi pot haver alguna ajuda de l’AFA 
per a un monitor/ vetllador per a un infant de 6è amb NEE perque hi ha hagut menys ingressos pels 
berenars i a més no hi haurà mestres acompanyants. Es planteja com una situació excepcional. Es 
demana més informació a les famílies de 6è i saber si s’ha demanat a l’escola (sí) i quina resposta han 
donat (es farà poc import que assumirà Amics dels Encants) Es planteja preguntar a l’escola sobre els 
ajuts a famílies a les colònies i es proposa a l’assemblea en funció de l’import restant, aquest import.  
 
Extraescolars: Es presenta el pre-tancament del compte. (falten pagar alguns monitors de maig, i 
Mònica). S’expliquen els criteris per a fer els càlculs dels pagaments de l’abril pagats al maig (com a 
mínim el 50% dels infants que participen a l’extraescolar) . Un cop fet això, per estabilitzar alguns 
desviaments. La idea era fer-ho així pel maig, però l’extraescolar d’anglès ha rebut uns imports de 378 
eur 57% decideix guardar com a romanent per si hi ha devolucions.  
 
  

8) Quotes menjador segona quinzena de mar´ç: Sobre el retorn de quotes de la segona 15a de març del migdia, 
que les famílies puguin reclamar si volen, estant en el seu dret. Com a AFA acordem demanar a Vatua L’Olla 
que envii abans de l’assemblea, un e-mail explicant la situació, dades de transparència,  
 
 

4) Casal d’estiu 
 

 Divendres passat es va tancar el periode d’inscripcions. Les dades actuals que tenim son: 
 
1a setmana: 68 infants 
2a setmana: 106 infants 
3a setmana: 108 infants 
4a setmana: 92 infants 
5a setmana: 56 infants 
6a setmana: 34 infants 
 
A falta d’alguns petits ajustos que hi puguin haver aquests darrers dies.  
 
Es demanarà a Kampi quants Infants venen de Gaia ara amb es dades finals.  
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- Quota socis AFA 20-21 (en quin moment passem el rebut a les 
famílies???) Altres anys es feia entre juliol i setembre depenent de la modalitat que hagi triat cada familia, 
però de cara al curs que ve com ho voleu fer. S’acorda que al SETEMBRE perquè hem de decidir temes 
econòmics d’aquest curs, i hi ha molta incertesa. Si hi ha romanent podem passar quotes a finals de 
setembre. 
 
- Jo al mes de juliol normalment faig temes d'extraescolars pel curs següent, beques menjador, quota socis.... 
com que aquest curs moltes d'aquestes coses no es poden fer fins al setembre que us sembla si em guardo 
les hores del mes de juliol i les faig al setembre que em vindrà tota la feina de cop. Jo igualment estaré 
disponible per si necessiteu qualsevol cosa. 
OK, se li paga el sou del juliol a compte de les hores del setembre.  

 
 
 

Altres: 
Espais alternatius pel curs vinent:  Des de l’Escola Gaia volen moure parlar amb l’Ajuntament per demanar espais al barri 
per poder tenir altres espais per desdoblar grups si cal. Es desconeix el compromís real des de l’Ajuntament de Barcelona. 
Voldrien poder-ho moure amb Leonor Serrano i Encants. 
Es planteja si des de l’AFA Encants es vol entrar a formar part i impulsar el projecte. Es debat si aquesta tasca l’ha 
d’impulsar l’escola.  
S’acorda que la Presidència de l’AFA ho comentarà a l’equip directiu nou quan es faci una reunió a partir de l’1 de juliol.  
 
D’altra banda, sobre el manifest de defensa i reivindicació dels recursos per l’escola pública, que no s’ha penjat al web, 
s’acorda que es tornarà a demanar a l’escola que es pengi al web. També s’acorda que es penjarà al tuitter. 
 
 
Treball escola durant el confinament: Es debat i demana traslladar a la direcció de l’escola que per a possibles futurs 
confinaments, hi hagués una política i una previsió de mínims o de gestió per a que no hi hagi desigualtats en el seguiment 
i acompanyament dels alumnes. 
 
 
 
L’assemblea es farà per google meet el dia 25 de juny a les 18h30  
 
Es finalitza la reunió a les 22h. 
 


